Tijd dringt voor keuze A2
Eindhoven maakt op
1juli bekend welke
variant is gekozen.
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Nog twee weken
heeft de gemeente Eindhoven de
tijd om zich te beraden op de keuze uit twee varianten voor een
nieuwe aansluiting op de A2.
Eerder spraken Eindhoven en Veldhoven al hun voorkeur uit voor de
zogenoemde ontvlechtingsvariant.
Hierbij wordt een nieuwe aansluiting op de Meerenakkerweg aangelegd. Verder wordt de Noord-Brabantlaan losgekoppeld van de snelweg en komt er een nieuwe verbinding met de Meerhovendreef, die
dwars door de wijk Grasrijk loopt.
Omdat deze variant op veel weerstand stuitte uit de wijk omdat verkeersoverlast wordt gevreesd, is
ook de zogenoemde duo-variant
als mogelijkheid onderzocht. Hierbij wordt de aansluiting van de
Noord-Brabantlaan op de A2 in- Eindhoven kunnen komen. De mitact gelaten en komt er alleen een nister wil een eenduidig standnieuwe aansluiting op de Meeren- punt van de twee gemeenten. De
komende weken gaat Eindhoven
akkerweg.
Uiterlijk 1juli wil verkeersminister overleggen met belangengroepen
Eurlings weten voor welke variant om haar voorkeur te kunnen bepaEindhoven en Veldhoven kiezen. len.
Ais die datum niet wordt gehaald, Rijkswaterstaat heeft de milieuefheeft dat grote consequenties, om- fecten van beide varianten tegen
dat de werkzaamheden dan niet het licht gehouden. Gelet op de uitmeer gelijktijdig met de ombouw komsten daarvan blijft het Eindhovan de Randweg kunnen plaatsvin- vense college van B en W voorden.
stander van de ontvlechtingsvaIn dat geval zouden de kosten van riant. Volgens het onderzoek van
de klus volledig voor rekening van Rijkswaterstaat smort deze het

hoogst op verkeersveiligheid en
leefbaarheid. Nadat Eindhoven en
Veldhoven hun definitieve keuze
kenbaar hebben gemaakt, vervolgt
Rijkswaterstaat de tijdelijk stilgelegde, verkorte traceprocedure.
Na het gereedkomen van de milieueffectenrapportage voIgt de
vaststelling van het ontwerp-tracebesluit. Daarop is inspraak van inwoners mogelijk. Ten slotte kan
het tracebesluit worden vastgesteld. Hiertegen kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

